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Ilda Figueiredo 

Ρόλος ενός ελάχιστου εισοδήµατος για την καταπολέµηση της φτώχειας και την προώθηση 

µιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη 

2010/2039(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 157, παράγραφος 4 του Κανονισµού) για την 

αντικατάσταση της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A7-0233/2010 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον ρόλο ενός ελάχιστου 

εισοδήµατος για την καταπολέµηση της φτώχειας και την προώθηση µιας ανεκτικής 

κοινωνίας στην Ευρώπη 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 9, 14, 19, 151 και 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

– έχοντας υπόψη τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των µορφών 

διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) που εγκρίθηκε το 1979, 

– έχοντας υπόψη την Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου του 

1948, η οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου κατά την παγκόσµια διάσκεψη για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα το 1993, και ειδικότερα τα άρθρα 3, 16, 18, 23, 25, 26 και 29, 

– έχοντας υπόψη το ∆ιεθνές Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών για τα οικονοµικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα του 1966,  

– έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας των Ηνωµένων Εθνών του 

2000, ειδικότερα δε την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας (πρώτος 

στόχος), την επίτευξη καθολικής βασικής εκπαίδευσης (δεύτερος στόχος) και την 

ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών (τρίτος στόχος), 

– έχοντας υπόψη τις συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) αριθ. 26 

και 131 σχετικά µε τον καθορισµό ελάχιστων αµοιβών και αριθ. 29 και 105 σχετικά µε 

την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας,  

– έχοντας υπόψη το Παγκόσµιο Σύµφωνο Απασχόλησης της ∆ΟΕ, 

– έχοντας υπόψη τα προγράµµατα δράσης των Ηνωµένων Εθνών και της ∆ΟΕ για την 

αξιοπρεπή εργασία, 
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– έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, ειδικότερα δε τις 

διατάξεις σχετικά µε τα κοινωνικά δικαιώµατα
1
, 

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 34, 35 και 36 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζουν συγκεκριµένα το δικαίωµα στην κοινωνική αρωγή 

και στη στέγαση, σε υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και σε 

πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος
2
, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ∆ΟΕ µε τίτλο «Παγκόσµια συµµαχία κατά της 

καταναγκαστικής εργασίας. Παγκόσµια έκθεση βάσει της συνέχειας που δόθηκε στη 

∆ιακήρυξη της ∆ΟΕ σχετικά µε τις θεµελιώδεις αρχές και τα δικαιώµατα στην εργασία. 

Έκθεση του Γενικού ∆ιευθυντή, 2005», 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 92/441/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992, 

σχετικά µε τα κοινά κριτήρια που αφορούν την επάρκεια πόρων και παροχών στα 

συστήµατα κοινωνικής προστασίας (σύσταση σχετικά µε το ελάχιστο εισόδηµα)
3
,  

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 92/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 1992 για τη 

σύγκλιση των στόχων και των πολιτικών κοινωνικής προστασίας
4
, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, 

Υγεία και Καταναλωτές» της 2916ης συνόδου του στις 16 και 17 ∆εκεµβρίου 2008
5
,  

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Έτος για την 

Καταπολέµηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού (2010)
6
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 σχετικά µε το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό πρότυπο για το µέλλον
7
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά µε την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και την καταπολέµηση της φτώχειας, συµπεριλαµβανοµένης της 

παιδικής φτώχειας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την έκθεση της Επιτροπής 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και την γνωµοδότηση της Επιτροπής 

∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0364/2008)
8
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ανανεωµένη 

κοινωνική ατζέντα
9
,  

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 για την ενεργητική 

ένταξη των αποκλεισµένων από την αγορά εργασίας ατόµων, και το ψήφισµά του της 

                                                 
1 ΕΕ C 364 της 18.12.2000. 
2 ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1. 
3  ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 46 έως 48. 
4  ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 49 έως 52. 
5  Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανακοινωθέν Τύπου, 16825/08 (Τύπος 358) σ. 18. 
6  ΕΕ L 298 της 7.11.2008, σ. 20. 
7  ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σ. 141. 
8 Εγκριθέντα κείµενα, P6_TA(2008)0467. 
9  Εγκριθέντα κείµενα, P6_TA(2009)0370. 
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6ης Μαΐου 2009 για την ενεργητική ένταξη των αποκλεισµένων από την αγορά 

εργασίας ατόµων
1
,  

– έχοντας υπόψη τη γραπτή του δήλωση αριθ. 0111/2007 της 22ας Απριλίου 2008 

σχετικά µε την εξάλειψη του προβλήµατος των αστέγων που ζουν στο δρόµο
2
, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 µε τίτλο 

«Ευρώπη 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη»,
3
 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2010 για απόφαση του 

Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των 

κρατών µελών
4
, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

(A7-0233/2010), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2005-

2010 πρότεινε τον ορισµό του 2010 ως «Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέµηση της 

Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού» µε δεδηλωµένο στόχο την επιβεβαίωση 

και την ενίσχυση της αρχικής πολιτικής δέσµευσης της ΕΕ, στο ξεκίνηµα της 

στρατηγικής της Λισαβόνας, προκειµένου να δοθεί «αποφασιστική ώθηση στην 

εξάλειψη της φτώχειας», 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελούν 

παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεµελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και ότι κεντρικός στόχος των συστηµάτων ενίσχυσης του εισοδήµατος 

πρέπει να είναι η έξοδος των ανθρώπων από τη φτώχεια και η παροχή σε αυτούς του 

δικαιώµατος να ζουν µε αξιοπρέπεια, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρά την οικονοµική ευηµερία και όλες τις δηλώσεις σχετικά 

µε τη µείωση της φτώχειας, επιδεινώθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και ότι, στα τέλη 

του 2008, το 17% του πληθυσµού (δηλαδή περίπου 85 εκατοµµύρια άτοµα), ζούσε 

κάτω από το όριο της φτώχειας, ακόµη και µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις
5
, ενώ το 

2005 το ποσοστό αυτό ήταν 16 % και το 2000 ήταν 15 % στην ΕΕ των 15, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι µεγαλύτερο για τα παιδιά 

και τους νέους ηλικίας µέχρι 17 ετών από ό, τι για το σύνολο του πληθυσµού· ότι το 

2008 έφθανε το 20% στην ΕΕ των 27, ενώ το υψηλότερο ποσοστό ήταν 33%,  

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωµένοι εκτίθενται, επίσης, σε υψηλότερο κίνδυνο 

                                                 
1 Εγκριθέντα κείµενα, P6_TA(2009)0371. 
2 Εγκριθέντα κείµενα, P6_TA(2008)0163. 
3 COM(2010)2020 της 3.3.2010. 
4  COM(2010)193 τελικό. 
5 Το όριο της φτώχειας υπολογίζεται σε κάθε χώρα ως το 60% του διάµεσου εισοδήµατος στη χώρα αυτή, που 

είναι χαµηλότερο από το µέσο εισόδηµα. 
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φτώχειας σε σύγκριση µε τον ευρύτερο πληθυσµό· ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας 

των ατόµων ηλικίας 65 ετών ή άνω ήταν 19% στην ΕΕ των 27 το 2008, ενώ το ποσοστό 

αυτό ανήρχετο στο 19% το 2005 και στο 17% το 2000, 

ΣΤ. ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα σταθερά υψηλά επίπεδα επισφαλούς εργασίας και 

χαµηλών µισθών σε ορισµένους κλάδους οδηγούν σε υψηλά επίπεδα στασιµότητας του 

ποσοστού των εργαζοµένων που απειλούνται µε τον κίνδυνο της φτώχειας, ότι το 

ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τον πληθυσµό που είχε απασχόληση ήταν της τάξεως 

του 8% κατά µέσο όρο στην ΕΕ των 27 το 2008, ενώ το 2005, το αντίστοιχο ποσοστό 

ήταν 8% και, το 2000 ήταν 7% για την ΕΕ των 15, 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στη σύσταση 92/441/ΕΟΚ της 24ης Ιουνίου 1992, το 

Συµβούλιο συνιστά στα κράτη µέλη να αναγνωρίσουν το βασικό δικαίωµα κάθε 

ανθρώπου να διαθέτει κοινωνική ασφάλιση και επαρκείς πόρους για να ζει αξιοπρεπώς· 

ότι, στη σύσταση 92/442/ΕΟΚ της 27ης Ιουλίου 1992, το Συµβούλιο συνιστά στα 

κράτη µέλη να διασφαλίζουν επαρκές βιοτικό επίπεδο· ότι, στα συµπεράσµατα της 

17ης ∆εκεµβρίου 1999, το Συµβούλιο ενέκρινε την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

ως έναν από τους στόχους για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της κοινωνικής 

προστασίας· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό τµήµα του 

πληθυσµού που απειλείται από την φτώχεια, λόγω της ανεργίας, του µη επιµερισµού 

των ευθυνών παροχής φροντίδας, της επισφαλούς και ανεπαρκώς αµειβόµενης 

εργασίας, των µισθολογικών διακρίσεων και των χαµηλότερων επιδοµάτων και 

συντάξεων, 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος ακραίας φτώχειας είναι µεγαλύτερος για τις 

γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες· λαµβάνοντας υπόψη ότι η εµµένουσα τάση προς την 

εκθήλυνση της φτώχειας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες καταδεικνύει ότι το ισχύον πλαίσιο 

των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και το ευρύ πεδίο κοινωνικών και 

οικονοµικών πολιτικών, καθώς και πολιτικών απασχόλησης στην Ένωση δεν έχουν 

σχεδιαστεί για να εκπληρώνουν τις ανάγκες των γυναικών ή να καλύπτουν τις διαφορές 

στην εργασία των γυναικών· λαµβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια µεταξύ των γυναικών 

και ο κοινωνικός τους αποκλεισµός στην Ευρώπη απαιτούν συγκεκριµένες, πολλαπλές 

και ειδικές πολιτικές παρεµβάσεις για κάθε φύλο, 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος ακραίας φτώχειας είναι µεγαλύτερος για τις 

γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες, µεγάλης κυρίως ηλικίας, διότι τα συστήµατα 

κοινωνικής ασφάλισης βασίζονται συχνά στην αρχή της συνεχούς µισθωτής 

απασχόλησης· λαµβάνοντας υπόψη ότι το εξατοµικευµένο δικαίωµα ενός ελάχιστου 

εισοδήµατος που αποτρέπει τον κίνδυνο φτώχειας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από 

εισφορές που σχετίζονται µε την απασχόληση, 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων έχει ανέλθει σε πρωτοφανή επίπεδα, 

φτάνοντας το 21,4 % στην ΕΕ, και κυµαίνεται από 7,6 % στις Κάτω Χώρες έως 44,5 % 

στην Ισπανία και 43,8 % στη Λετονία, και ότι οι περίοδοι µαθητείας και άσκησης που 

προτείνονται στους νέους είναι συχνά µη αµειβόµενες ή ανεπαρκώς αµειβόµενες, 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ένας στους πέντε νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χωρίς απασχόληση, ενώ οι εργαζόµενοι ηλικίας άνω των 55 

ετών είναι οι ευρωπαίοι πολίτες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αυτοί 

που πρέπει να αντιµετωπίσουν το ιδιαίτερο και σοβαρό πρόβληµα της µείωσης των 

ευκαιριών να βρουν µια θέση εργασίας σε αυτήν την ηλικία, 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση οδήγησε σε 

συρρίκνωση της προσφοράς θέσεων εργασίας, µε τις εκτιµήσεις να κάνουν λόγο για 

περισσότερες από 5 εκατοµµύρια απολεσθείσες θέσεις εργασίας από το Σεπτέµβριο του 

2008 και για αυξανόµενο αριθµό ατόµων υπό συνθήκες οικονοµικής ανασφάλειας, 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επίσηµα ευρωπαϊκά στοιχεία σχετικά µε τις 

καταστάσεις ακραίας φτώχειας, όπως είναι η περίπτωση των αστέγων, και, ως εκ 

τούτου, καθίσταται δύσκολη η παρακολούθηση των σηµερινών τάσεων, 

ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέµηση της φτώχειας 

πρέπει να αποτελέσει µια ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε 

σχέση µε τη φτώχεια και τον συνδεόµενο µε αυτή κοινωνικό αποκλεισµό και για τη 

βελτίωση της πολιτικής ανταπόκρισης για την αντιµετώπιση αυτού του αποκλεισµού 

και να προωθήσει την ενεργό ένταξη, ένα επαρκές εισόδηµα, την πρόσβαση σε 

ποιοτικές υπηρεσίες και προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την αξιοπρεπή εργασία, 

πράγµα που απαιτεί µια δίκαιη ανακατανοµή του πλούτου και προϋποθέτει µέτρα και 

πολιτικές που να διασφαλίζουν αποτελεσµατική οικονοµική και κοινωνική συνοχή, σε 

επίπεδο τόσο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, και 

ότι το ελάχιστο εισόδηµα µπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο σύστηµα για την 

προστασία των περιθωριοποιηµένων και ευάλωτων ατόµων, 

ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί στόχοι και αρχές του Ευρωπαϊκού Έτους για την 

καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού είναι η αναγνώριση των 

δικαιωµάτων, η συνυπευθυνότητα και η συµµετοχή, η συνοχή, η δέσµευση και οι 

συγκεκριµένες ενέργειες, 

ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιολογηθεί σωστά το οικονοµικό και το 

χρηµατοπιστωτικό κλίµα στην ΕΕ των 27 προκειµένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη 

να θεσπίσουν ένα κατώτατο όριο ελάχιστου εισοδήµατος, το οποίο θα βοηθήσει στην 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου προωθώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, 

ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευτεί για την επίτευξη των 

στόχων της Χιλιετίας των Ηνωµένων Εθνών και του ψηφίσµατος που διακηρύσσει τη 

δεύτερη δεκαετία των Ηνωµένων Εθνών για την εξάλειψη της φτώχειας (2008-2017), 

ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού, την ύπαρξη ιδιαίτερα ευάλωτων και εξαρτώµενων πληθυσµιακών 

οµάδων (παιδιά, γυναίκες, ηλικιωµένοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες και άλλα), 

συµπεριλαµβανοµένων των µεταναστών, των εθνικών µειονοτήτων, των πολυµελών ή 

των µονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών που έχουν πληγεί από χρόνιες παθήσεις 

και των αστέγων, καθώς και την ανάγκη ενσωµάτωσης, στις άλλες ευρωπαϊκές 

πολιτικές, των µέτρων και των µέσων για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού· λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

ορισθούν κατευθυντήριες γραµµές για τα κράτη µέλη προκειµένου να τις 
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συµπεριλάβουν στις εθνικές πολιτικές τους, ούτως ώστε να εξασφαλισθούν ποιοτικά 

συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας, η πρόσβαση για όλους σε δηµόσιες 

υποδοµές και σε ποιοτικές δηµόσιες υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, σε αξιοπρεπείς 

και ποιοτικές συνθήκες εργασίας και θέσεις απασχόλησης, παράλληλα µε δικαιώµατα, 

καθώς και σε ένα ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που θα επιτρέπει τον αποκλεισµό της 

φτώχειας και θα δίδει στον καθένα τη δυνατότητα να συµµετέχει στην κοινωνική, 

πολιτιστική και πολιτική ζωή και να ζει µε αξιοπρέπεια, 

Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η επίπτωση των τεράστιων επιπέδων φτώχειας δεν περιορίζεται 

στην κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό της Ευρώπης, αλλά επεκτείνεται και στην 

οικονοµία µας, στο βαθµό που ο αποκλεισµός µεγάλων τµηµάτων της κοινωνίας µας σε 

µόνιµη βάση αποδυναµώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας και αυξάνει την 

πίεση στους κρατικούς προϋπολογισµούς µας, 

ΚΑ. λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, κυρίως ατό 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, δίνοντας προτεραιότητα στην οικονοµική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή και στην προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων του 

ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται µια ισορροπία µεταξύ των οικονοµικών 

πολιτικών, των πολιτικών στον τοµέα της απασχόλησης, των κοινωνικών, 

περιφερειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, καθώς και τη δίκαιη ανακατανοµή του 

πλούτου και του εισοδήµατος, έχοντας υπόψη τις δραµατικές αλλαγές στα ποσοστά 

εξάρτησης, εξ ου και η ανάγκη εκπόνησης κοινωνικών µελετών αντικτύπου για όλες τις 

αποφάσεις, καθώς και εφαρµογής της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 9), 

ΚΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί θεµελιώδη 

αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δράση της οποίας αποβλέπει στην προώθηση της 

πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, στην καταπολέµηση του 

κοινωνικού αποκλεισµού και των διακρίσεων, καθώς και στην προαγωγή της 

δικαιοσύνης και της κοινωνικής προστασίας, 

ΚΓ. λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της εφαρµογής, της αύξησης και της 

καλύτερης χρήσης των διαρθρωτικών ταµείων για την πρόληψη της φτώχειας, την 

επίτευξη της κοινωνικής ένταξης και για τη δηµιουργία προσβάσιµων ποιοτικών 

θέσεων εργασίας και εργασίας µε δικαιώµατα, 

Κ∆. λαµβάνοντας υπόψη τον ρόλο των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας για την 

εξασφάλιση του αναγκαίου για την ανάπτυξη επιπέδου κοινωνικής συνοχής µε στόχο 

τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και την άµβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων 

της οικονοµικής κρίσης, γεγονός που σηµαίνει εγγυηµένο ελάχιστο ατοµικό εισόδηµα 

σε εθνικό επίπεδο, το οποίο θα αποτρέπει τη φτώχεια, βελτίωση του επιπέδου 

προσόντων και κατάρτισης των ατόµων που έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας 

λόγω ανταγωνιστικών πιέσεων και διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας 

και στην άσκηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων, 

ΚΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή και η ενίσχυση συστηµάτων ελάχιστου 

εισοδήµατος αποτελεί έναν σηµαντικό και αποτελεσµατικό εργαλείο για την 

αντιµετώπιση της φτώχειας υποστηρίζοντας την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας και επιτρέποντας στους ανθρώπους να ζουν αξιοπρεπώς, 
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ΚΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα συστήµατα ελάχιστου εισοδήµατος αποτελούν σηµαντικό 

εργαλείο για την εγγύηση της ασφάλειας των ατόµων που πρέπει να αντιµετωπίσουν τις 

συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισµού και της ανεργίας, και για την υποστήριξη της 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας· λαµβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω συστήµατα 

ελάχιστου εισοδήµατος διαδραµατίζουν ανάλογο ρόλο στην αναδιανοµή του πλούτου 

και τη διασφάλιση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και ότι, ιδίως σε 

περιόδους κρίσης, αναπτύσσουν αντικυκλική δράση, παρέχοντας επιπλέον πόρους που 

ενισχύουν τη ζήτηση και την κατανάλωση στην εσωτερική αγορά, 

ΚΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόµετρου για τη 

στάση των πολιτών της ΕΕ απέναντι στη φτώχεια, στη µεγάλη πλειονότητά τους (73 %) 

πιστεύουν ότι η φτώχεια είναι ένα πρόβληµα που µαστίζει τις χώρες τους, σε ποσοστό 

89 % ζητούν από τις κυβερνήσεις τους επείγουσα δράση για την καταπολέµησή της και 

σε ποσοστό 74 % αναµένουν από την ΕΕ να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο 

πλαίσιο αυτό, 

ΚΗ. λαµβάνοντας υπόψη τις οδυνηρές κοινωνικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης, η 

οποία οδήγησε πάνω από 6 εκατοµµύρια ευρωπαίους πολίτες εκτός εργασίας κατά την 

τελευταία διετία, 

ΚΘ. λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης και τις 

επιπτώσεις της στην αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και 

το γεγονός ότι ο αριθµός των ανέργων ανέρχεται πλέον σε 6 εκατοµµύρια (η ανεργία 

αυξήθηκε από 6,7 % στις αρχές του 2008 σε 9,5 % στα τέλη του 2009) µε τη 

µακροχρόνια ανεργία να πλήττει έναν στους τρεις ανέργους, µια κατάσταση που είναι 

χειρότερη σε χώρες µε πιο ευάλωτη οικονοµία, 

Λ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ορισµένα κράτη µέλη δέχονται πιέσεις από το Συµβούλιο και 

την Επιτροπή και από διεθνείς οργανισµούς, όπως το ∆ΝΤ, ώστε να µειώσουν, σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα, τα δηµοσιονοµικά τους ελλείµµατα, τα οποία έγιναν 

βαθύτερα εξαιτίας της κρίσης, και να προβούν σε περικοπές των δαπανών, 

συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών δαπανών, γεγονός που αποδυναµώνει το 

κοινωνικό κράτος και επιδεινώνει τη φτώχεια, 

ΛΑ. λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων σε ορισµένα κράτη µέλη, 

ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, της οικονοµικής ανισότητας στην κατανοµή του 

εισοδήµατος και του πλούτου, των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, µε συνέπεια την 

κοινωνική ανασφάλεια, της άνισης πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, 

όπως π.χ. η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και άλλες, 

ΛΒ. λαµβάνοντας υπόψη την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κοινωνική 

ένταξη, ιδίως των στόχων και του αντίστοιχου ευρωπαϊκού προγράµµατος που 

εγκρίθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, στις αρχές του 2000, µε την 

εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και των κοινών στόχων που πρέπει να 

επιτευχθούν στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης, 

ΛΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί άστεγοι σε όλα τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διάφορους λόγους, γεγονός που απαιτεί τη λήψη ειδικών 

µέτρων µε στόχο την κοινωνική τους ένταξη, 
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1. επισηµαίνει την ανάγκη λήψης συγκεκριµένων µέτρων τα οποία να εξαλείφουν τη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, διερευνώντας τα πεδία που θα επιτρέψουν την 

επανένταξη στην αγορά εργασίας, προωθώντας µια δίκαιη ανακατανοµή του 

εισοδήµατος και του πλούτου, εξασφαλίζοντας επαρκές εισόδηµα και δίνοντας έτσι 

πραγµατικό νόηµα και περιεχόµενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέµηση της 

Φτώχειας και εξασφαλίζοντας επιπλέον µια ισχυρή πολιτική κληρονοµιά για την 

επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, συµπεριλαµβανοµένης της 

διασφάλισης ίδιων συστηµάτων ελάχιστου εισοδήµατος για την πρόληψη της φτώχειας 

και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης βάσει των διαφόρων εθνικών πρακτικών, 

συλλογικών συµβάσεων ή της νοµοθεσίας των κρατών µελών σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και καταβάλλοντας δραστήριες προσπάθειας για την προώθηση 

επαρκών συστηµάτων εισοδήµατος και κοινωνικής προστασίας· καλεί τα κράτη µέλη 

να επανεξετάσουν τις πολιτικές για τη διασφάλιση ενός επαρκούς εισοδήµατος, έχοντας 

επίγνωση του γεγονότος ότι για την καταπολέµηση της φτώχειας απαιτείται η 

δηµιουργία αξιοπρεπών και βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, για τις µειονεκτούσες 

στην αγορά εργασίας κοινωνικές κατηγορίες· πιστεύει ότι όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει 

να µπορούν να ζουν µε αξιοπρέπεια· θεωρεί ότι η πολιτική ενός κράτους πρόνοιας 

συνεπάγεται επίσης µια δραστήρια πολιτική σε θέµατα αγοράς εργασίας· 

2. υπενθυµίζει ότι η πρόσφατη οικονοµική επιβράδυνση, η αύξηση του ποσοστού της 

ανεργίας και η µείωση της προσφοράς εργασίας, εκθέτουν πολλούς ανθρώπους στον 

κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αυτό δε ισχύει ιδιαίτερα για 

ορισµένα κράτη µέλη, που πλήττονται από µακροχρόνια ανεργία ή αεργία· 

3. καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση του δικαιώµατος πρωτοβουλίας της και να 

προτείνει µια οδηγία πλαίσιο που θα θεσπίζει την αρχή ενός επαρκούς ελάχιστου 

εισοδήµατος στην Ευρώπη, το οποίο θα καθορισθεί βάσει κοινών κριτηρίων για όλα τα 

κράτη µέλη, µε σεβασµό στις εθνικές πρακτικές συλλογικών διαπραγµατεύσεων ή στη 

νοµοθεσία των κρατών µελών· 

4. απαιτεί να υπάρξει πραγµατική πρόοδος ως προς την επάρκεια των συστηµάτων 

ελάχιστου εισοδήµατος, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η έξοδος κάθε παιδιού, ενηλίκου 

και ηλικιωµένου ατόµου από τη φτώχεια και να τους δοθεί το δικαίωµα να ζουν µε 

αξιοπρέπεια· 

5. επισηµαίνει τις διαφορές που υπάρχουν σε διάφορους τοµείς (υγεία, στέγαση, 

εκπαίδευση, εισόδηµα και απασχόληση) µεταξύ των κοινωνικών οµάδων που ζουν σε 

καθεστώς φτώχειας· καλεί δε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να λάβουν τις διαφορές 

αυτές υπόψη τους στο πλαίσιο των στοχευµένων µέτρων τους· 

6. επισηµαίνει ότι το πλέον αποτελεσµατικό µέσον για τη µείωση της φτώχειας είναι να 

καταστεί η αγορά εργασίας προσβάσιµη σε όλους· επισηµαίνει την ανάγκη να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης ως βασικού εργαλείου 

καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, µέσω της ενίσχυσης 

της ικανότητας επαγγελµατικής ένταξης, της πρόσβασης στη γνώση και την αγορά 

εργασίας· θεωρεί αναγκαίο να εφαρµοσθούν µέτρα που θα ενθαρρύνουν την 

µεγαλύτερη συµµετοχή των εργαζοµένων, των ανέργων και όλων των ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων στη δια βίου εκπαίδευση και µέτρα που θα επιτρέπουν να 
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αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι παράγοντες που οδηγούν στην εγκατάλειψη των 

δοµών της, εφόσον η αναβάθµιση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και η απόκτηση 

νέων µπορεί να λειτουργήσει είτε ως µέσο επιτάχυνσης της επανεισδοχής στην αγορά 

εργασίας, είτε ως µέσο αύξησης της παραγωγικότητας ή ανεύρεσης µιας καλύτερης 

ποιοτικά εργασίας· 

7. υπογραµµίζει την ανάγκη να αναληφθεί συγκεκριµένη δράση σε επίπεδο κρατών µελών 

για τη θέσπιση κατώτατου ορίου ελάχιστου εισοδήµατος, επί τη βάσει των σχετικών 

δεικτών, το οποίο θα εγγυάται την κοινωνικοοικονοµική συνοχή, τον περιορισµό του 

κινδύνου των διαφορετικών επιπέδων αµοιβής για την ίδια εργασία, τη µείωση του 

κινδύνου ύπαρξης φτωχού πληθυσµού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· κάνει 

έκκληση για εντονότερες συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε αυτού του 

είδους τις ενέργειες· 

8. υπογραµµίζει ότι η απασχόληση πρέπει να θεωρείται ως το πιο αποτελεσµατικό µέσο 

προστασίας από τη φτώχεια και, συνεπώς, απαιτείται η λήψη µέτρων που να 

ενθαρρύνουν την απασχόληση των γυναικών, καθορίζοντας ποιοτικούς στόχους για τις 

προσφερόµενες θέσεις εργασίας· 

9. υπογραµµίζει την ανάγκη ανάληψης δράσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο για την προάσπιση των πολιτών - καταναλωτών έναντι των καταχρηστικών 

όρων αποπληρωµής δανείων και πιστωτικών καρτών και για τη θέσπιση των όρων 

πρόσβασης στη δανειοληψία, µε σκοπό την αποτροπή της υπερχρέωσης των 

νοικοκυριών που µε αυτό τον τρόπο οδηγούνται στη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό· 

10. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, και 

εµµένει στην ανάγκη να διασφαλιστεί η ενσωµάτωση των κοινωνικών στόχων και στη 

σηµασία της κοινωνικής διάστασης και της βιωσιµότητας των µακροοικονοµικών 

πολιτικών· κρίνει ότι οι κοινωνικοί στόχοι πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος 

της στρατηγικής για την έξοδο από την κρίση καθώς και της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» και της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· αυτό συνεπάγεται µια 

συγκλίνουσα κοινωνική κατευθυντήρια γραµµή και την αποτελεσµατική εκτίµηση του 

κοινωνικού αντικτύπου που θα διασφαλίσει τον επανακαθορισµό των προτεραιοτήτων 

και των πολιτικών, ιδίως των νοµισµατικών πολιτικών, των πολιτικών στον τοµέα της 

απασχόλησης, των κοινωνικών και µακροοικονοµικών πολιτικών, 

συµπεριλαµβανοµένου του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, των πολιτικών 

ανταγωνισµού, της εσωτερικής αγοράς, και των δηµοσιονοµικών και φορολογικών 

πολιτικών· είναι της γνώµης ότι οι εν λόγω πολιτικές δεν πρέπει να αποτελέσουν 

φραγµό στην κοινωνική συνοχή αλλά να εγγυώνται την εφαρµογή των σχετικών 

µέτρων και την προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών προκειµένου να διασφαλισθεί η 

σε µόνιµη βάση έξοδος από την κρίση, η επάνοδος στη δηµοσιονοµική εξυγίανση και η 

υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων που χρειάζεται η οικονοµία για να επανέλθει σε τροχιά 

ανάπτυξης και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί τη θέσπιση πολιτικών 

έµπρακτης στήριξης των κρατών µελών που το έχουν περισσότερη ανάγκη, µέσω 

κατάλληλων µηχανισµών· 

11. θεωρεί ότι η δηµιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την 
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Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, ως ένα πρώτο βήµα για τη µείωση 

της φτώχειας· 

12. εκτιµά ότι τα συστήµατα ελάχιστου εισοδήµατος πρέπει να ενσωµατωθούν σε µια 

στρατηγική προσέγγιση µε στόχο την κοινωνική ένταξη, που θα περιλαµβάνει τόσο 

γενικές πολιτικές όσο και στοχευµένα µέτρα – σχετικά µε τη στέγαση, την υγειονοµική 

περίθαλψη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και τις κοινωνικές υπηρεσίες – 

που θα βοηθούν τους ανθρώπους να εξέλθουν από τη φτώχεια και θα τους παροτρύνουν 

να δραστηριοποιηθούν µε σκοπό την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας· θεωρεί ότι ο πραγµατικός στόχος των συστηµάτων ελάχιστου εισοδήµατος 

δεν είναι απλώς η παροχή βοήθειας αλλά, κυρίως, η στήριξη των δικαιούχων για τη 

µετάβασή τους από καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού στην ενεργό ζωή· 

13. επιµένει στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα εξαρτώµενα µέλη κατά τον καθορισµό του 

ύψους του ελάχιστου εισοδήµατος, κυρίως τα παιδιά, µε στόχο να σπάσει ο φαύλος 

κύκλος της παιδικής φτώχειας· θεωρεί άλλωστε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονεί 

ετήσια έκθεση σχετικά µε την πρόοδο στον τοµέα της καταπολέµησης της παιδικής 

φτώχειας· 

14. εµµένει στην ανάγκη αλλαγής των πολιτικών λιτότητας που επιβάλλονται σε ορισµένες 

χώρες µε στόχο την καταπολέµηση της κρίσης και υπογραµµίζει τη σηµασία λήψης 

αποτελεσµατικών µέτρων αλληλεγγύης, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης, της 

κινητικότητας, της πρόβλεψης των µεταβιβάσεων και της µείωσης της 

συγχρηµατοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισµού, µε στόχο τη δηµιουργία 

αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης, την ενίσχυση των παραγωγικών τοµέων, την 

καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, και την αποφυγή νέων 

εξαρτήσεων και την επιδείνωση του χρέους· 

15. θεωρεί ότι η θέσπιση συστηµάτων ελάχιστου εισοδήµατος σε όλα τα κράτη µέλη – που 

θα αποτελούνται από συγκεκριµένα µέτρα για την στήριξη των ατόµων που διαθέτουν 

ανεπαρκές εισόδηµα µε οικονοµικές παροχές και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις 

υπηρεσίες – αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσµατικά µέτρα καταπολέµησης της 

φτώχειας, εγγύησης ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου και ενθάρρυνσης της κοινωνικής 

ένταξης· 

16. είναι της άποψης ότι τα συστήµατα επαρκούς ελάχιστου εισοδήµατος πρέπει να 

οριστούν στο 60% τουλάχιστον του µέσου εισοδήµατος του κάθε κράτους· 

17. εµµένει στην ανάγκη αξιολόγησης της πολιτικής κοινωνικής ένταξης, της εφαρµογής 

της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, της εκπλήρωσης των κοινών στόχων και των 

εθνικών σχεδίων δράσης ενόψει της αύξησης της φτώχειας, για µια πιο δεσµευτική 

δράση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και για την καταπολέµηση της φτώχειας µέσω 

πιο ολοκληρωµένων, συνεκτικών και διαρθρωµένων πολιτικών µε στόχο την εξάλειψη 

της απόλυτης φτώχειας και της παιδικής φτώχειας έως το 2015 και την ουσιαστική 

µείωση της σχετικής φτώχειας· 

18. επαναλαµβάνει ότι, ανεξάρτητα από τη σηµασία τους, τα συστήµατα ελάχιστου 

εισοδήµατος πρέπει να συνοδεύονται από µια συντονισµένη στρατηγική σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επικεντρώνεται σε ευρείες δράσεις και συγκεκριµένα µέτρα, 
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όπως π.χ. από ενεργές πολιτικές της αγοράς εργασίας για τις οµάδες εκείνες που 

απέχουν περισσότερο από την αγορά εργασίας, εκπαίδευση και κατάρτιση για τα άτοµα 

µε τις λιγότερες δεξιότητες, βασικό µισθό, πολιτικές σε θέµατα κοινωνικής κατοικίας 

και παροχή προσιτών, προσβάσιµων και υψηλής ποιότητας δηµοσίων υπηρεσιών· 

19. εµµένει στην προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και ένταξης, µε στόχο τη 

διασφάλιση µε αποτελεσµατικό τρόπο του σεβασµού των θεµελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, καθώς και στις σαφείς δεσµεύσεις σε σχέση µε τη διαµόρφωση των 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για την καταπολέµηση 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού· κρίνει απαραίτητη τη διασφάλιση της 

καλύτερης πρόσβασης όλων, χωρίς φυσικούς και επικοινωνιακούς φραγµούς, στην 

αγορά εργασίας, στις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 

(από την προσχολική εκπαίδευση έως τον πρώτο κύκλο πανεπιστηµιακών σπουδών), 

στην επαγγελµατική κατάρτιση, στην κοινωνική κατοικία, στην παροχή ενέργειας, και 

στην κοινωνική προστασία· θεωρεί ότι οι θέσεις απασχόλησης πρέπει να είναι 

προσπελάσιµες, ποιοτικές και να συνοδεύονται από δικαιώµατα· είναι της άποψης ότι οι 

αµοιβές πρέπει να είναι αξιοπρεπείς και οι συντάξεις να συνοδεύονται από ένα βασικό 

επίδοµα γήρατος ώστε να επιτραπεί στους συνταξιούχους που εργάσθηκαν όλη τους τη 

ζωή να λαµβάνουν αξιοπρεπείς συντάξεις· προσθέτει ότι στα συστήµατα επαρκούς 

ελάχιστου εισοδήµατος για όλους πρέπει να προβλέπεται εκ των προτέρων ο κίνδυνος 

της φτώχειας και να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ένταξη στα 

πλαίσια της τήρησης των εθνικών πρακτικών, των συλλογικών συµβάσεων και της 

νοµοθεσίας των κρατών µελών· επισηµαίνει εξάλλου ότι, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, 

όσο περισσότερο επενδύουν τα κράτη µέλη στις διάφορες αυτές πολιτικές, τόσο 

λιγότερο θα είναι αναγκαίο ένα σύστηµα που θα βασίζεται στο ελάχιστο οικογενειακό 

εισόδηµα· υπογραµµίζει ότι τα εν λόγω µέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται µε απόλυτο 

σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας και των διάφορων πρακτικών, συλλογικών 

συµβάσεων και εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών· κρίνει ότι µόνο µε τον τρόπο 

αυτό µπορεί να εξασφαλισθεί για όλους το δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνική, 

πολιτική και πολιτιστική ζωή· 

20. εφιστά και πάλι την προσοχή στις ανάγκες των νέων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες όσον αφορά την οικονοµική και κοινωνική τους ένταξη και που διατρέχουν 

τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση· καλεί τα κράτη µέλη 

να διασφαλίσουν ώστε η καταπολέµηση της ανεργίας των νέων να αποτελεί ειδικό 

στόχο, µε ειδικές προτεραιότητες, µέσω της έγκρισης µέτρων συγκεκριµένης δράσης 

και επαγγελµατικής κατάρτισης, της υποστήριξης των προγραµµάτων της ΕΕ (διά βίου 

µάθηση, Erasmus Mundus) και της ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικότητας· 

21. επισηµαίνει ότι η πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης καθώς επίσης και η 

περιορισµένη πρόσβαση στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση είναι βασικοί 

παράγοντες διαµόρφωσης ενός υψηλού ποσοστού µακροχρόνιας ανεργίας και 

αποτελούν πλήγµα στην κοινωνική συνοχή· κρίνει ότι, επειδή αυτά τα δύο σηµεία 

συγκαταλέγονται µεταξύ των µεγάλων στόχων της Επιτροπής στη στρατηγική Ευρώπη 

2020, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση συγκεκριµένων δράσεων 

και πολιτικών σχετικά µε την πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση µέσω παροχής 

υποτροφιών, επιδοµάτων σπουδών, φοιτητικών δανείων και πρωτοβουλιών για την 

ενίσχυση της δυναµικής της σχολικής εκπαίδευσης· 
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22. εκτιµά ότι η Επιτροπή πρέπει να µελετήσει τις δυνητικές επιπτώσεις που θα έχει για 

κάθε κράτος µέλος µια νοµοθετική πρωτοβουλία από την πλευρά της σχετικά µε τη 

θέσπιση ενός βασικού µισθού σε ευρωπαϊκό επίπεδο· συνιστά κυρίως η διαφορά 

ανάµεσα στο επαρκές ελάχιστο εισόδηµα και τον βασικό µισθό στο οικείο κράτος 

µέλος, καθώς και οι συνέπειές της στην είσοδο στην αγορά εργασίας να αποτελέσουν 

αντικείµενο της συγκεκριµένης µελέτης· 

23. επισηµαίνει τη σηµασία της θέσπισης κανόνων αποζηµίωσης σχετικά µε το επίδοµα 

ανεργίας που θα επιτρέπει στους δικαιούχους να αποφύγουν τη φτώχεια, και της 

ενθάρρυνσης των κρατών µελών να λάβουν µέτρα που θα διευκολύνουν την επιστροφή 

στην αγορά εργασίας σε µη δηµοφιλείς θέσεις εργασίας, διευκολύνοντας µεταξύ άλλων 

την κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ· 

24. τονίζει ότι οι επενδύσεις στα συστήµατα ελάχιστου εισοδήµατος αποτελούν βασικό 

στοιχείο της πρόληψης και της µείωσης της φτώχειας και ότι, ακόµα και σε περιόδους 

κρίσης, τα συστήµατα ελάχιστου εισοδήµατος δεν πρέπει να θεωρούνται παράγοντες 

κόστους αλλά ουσιαστικό στοιχείο για την καταπολέµηση της κρίσης· τονίζει ότι οι 

πρώτες επενδύσεις για την καταπολέµηση της φτώχειας θα έχουν σηµαντική απόδοση 

όσον αφορά τη µείωση του µακροχρόνιου κόστους για την κοινωνία· 

25. επισηµαίνει τον ρόλο της κοινωνικής προστασίας, ιδίως υπό τη µορφή του επιδόµατος 

ασθενείας, των οικογενειακών επιδοµάτων, των συντάξεων και των επιδοµάτων 

αναπηρίας, και καλεί τα κράτη µέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον ευάλωτα 

άτοµα διασφαλίζοντάς τους ελάχιστα δικαιώµατα, ακόµα και εάν είναι άνεργοι· 

26. επισηµαίνει το θεµελιώδες δικαίωµα του ανθρώπου να διαθέτει επαρκείς πόρους και 

υπηρεσίες για να ζει µε αξιοπρέπεια, στο πλαίσιο µιας σφαιρικής και συνεκτικής 

προσπάθειας για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού· καλεί τα κράτη 

µέλη, στο πλαίσιο µιας ενεργούς στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη, να θεσπίσουν 

τις αναγκαίες, σε εθνικό επίπεδο, πολιτικές για την οικονοµική και κοινωνική 

ενσωµάτωση των ενδιαφεροµένων· 

27. επισηµαίνει τον αυξανόµενο αριθµό φτωχών εργαζόµενων και την ανάγκη 

αντιµετώπισης αυτής της νέας πρόκλησης µέσω του συνδυασµού διαφορετικών µέσων· 

ζητεί οι ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης να υπερβαίνουν πάντα το όριο της φτώχειας και 

οι εργαζόµενοι οι οποίοι, για διάφορους λόγους, παραµένουν κάτω από το όριο της 

φτώχειας, να λαµβάνουν ενισχύσεις χωρίς όρους και µε απλές διαδικασίες είσπραξης· 

επισηµαίνει τη θετική εµπειρία των Ηνωµένων Πολιτειών οι οποίες εφαρµόζουν τον 

αρνητικό φόρο εισοδήµατος επιτρέποντας στους χαµηλόµισθους εργαζόµενους να 

υπερβούν το όριο της φτώχειας· 

28. λαµβάνει υπό σηµείωση ότι, στην ανακοίνωσή της µε τίτλο "Ευρώπη 2020: στρατηγική 

για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη», προτείνει να ορίσει η ΕΕ 

πέντε µεγάλους στόχους µεταξύ δε αυτών εκείνον της µείωσης κατά 20 εκατοµµύρια 

του αριθµού των ατόµων που απειλούνται από τη φτώχεια·  υπενθυµίζει ότι αυτός ο 

στόχος υπολείπεται των αρχικών φιλοδοξιών της στρατηγικής της Λισαβόνας που 

δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν (εξάλειψη της φτώχειας)· πιστεύει ότι η φτώχεια και ο 

κοινωνικός αποκλεισµός πρέπει να εξαλειφθούν µέσω αξιόπιστων, συγκεκριµένων και 

δεσµευτικών µέτρων· πιστεύει ότι ο αριθµός αυτός είναι πολύ µικρός και ότι δεν πρέπει 
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να εγκαταλειφθεί ο στόχος µιας Ευρώπης χωρίς φτώχεια· κρίνει ότι, προς τούτο, πρέπει 

να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα και να προστεθεί σε αυτόν τον αριθµητικό σε 

απόλυτες τιµές στόχο ένας στόχος µείωσης της φτώχειας ανά κράτος µέλος, 

προκειµένου να δοθούν κίνητρα σε κάθε κράτος µέλος να συµµετάσχει στην υλοποίηση 

του στόχου αυτού, και να καταστεί αξιόπιστος µε τη στήριξη κατάλληλων µέτρων, 

ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές στήριξης των εξαρτώµενων ατόµων· είναι της γνώµης 

ότι αυτός ο στόχος πρέπει να υλοποιηθεί µε συγκεκριµένα και κατάλληλα µέτρα, ιδίως 

µέσω της θέσπισης συστηµάτων ελάχιστου εισοδήµατος από όλα τα κράτη µέλη· 

29. θεωρεί προτεραιότητα την καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων, στο πλαίσιο 

κυρίως της οικονοµικής ανισότητας σε ό, τι αφορά την κατανοµή του εισοδήµατος και 

του πλούτου, τις ανισότητες στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ανασφάλεια, την 

ανισότητα ως προς την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, όπως είναι η 

κοινωνική ασφάλιση, η υγεία, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και άλλες· 

30. καλεί το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να στηρίξουν τον κεντρικό στόχο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την καταπολέµηση της φτώχειας στον δείκτη σχετικής 

φτώχειας (60 % του εθνικού διάµεσου εισοδήµατος), όπως εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken τον ∆εκέµβριο του 2001, διότι ο εν λόγω δείκτης 

επανατοποθετεί την πραγµατικότητα της φτώχειας στο πλαίσιο κάθε κράτους µέλους, 

δεδοµένου ότι αντικατοπτρίζει µια προσέγγιση για τη φτώχεια ως σχετικής κατάστασης· 

31. καλεί τα κράτη µέλη να µεταφράσουν τον κεντρικό στόχο της ΕΕ σχετικά µε τη 

φτώχεια σε συγκεκριµένους και εφικτούς εθνικούς στόχους που αφορούν ζητήµατα 

προτεραιότητας της στρατηγικής κοινωνικής ένταξης της ΕΕ, όπως η εξάλειψη του 

προβλήµατος των αστέγων που ζουν στον δρόµο ως το 2015, σύµφωνα µε τη γραπτή 

δήλωση αριθ. 0111/2007· 

32. θεωρεί ότι η κατάσταση των αστέγων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ότι απαιτεί 

επιπρόσθετα µέτρα, είτε από τα κράτη µέλη είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε 

στόχο την πλήρη κοινωνική τους ένταξη µέχρι το 2015, γεγονός που προϋποθέτει τη 

συγκέντρωση συγκρίσιµων στοιχείων και αξιόπιστων στατιστικών δεδοµένων σε 

κοινοτικό επίπεδο, την ετήσια δηµοσιοποίησή τους που να συνοδεύεται από την 

καταγεγραµµένη πρόοδο και τους στόχους που ορίζονται στις αντίστοιχες εθνικές και 

κοινοτικές στρατηγικές για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού· 

33. θεωρεί ότι αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους µέλους να λάβει κάθε κατάλληλο µέτρο 

προκειµένου να προλαµβάνει επισφαλείς οικονοµικές καταστάσεις για τους πολίτες του 

αποφεύγοντας τον υπέρµετρο δανεισµό τους, ιδίως µε τη µορφή τραπεζικών δανείων, 

εξετάζοντας το ενδεχόµενο φορολόγησης των τραπεζών και των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων που συµφωνούν να χορηγούν δάνεια σε άτοµα χωρίς φερεγγυότητα· 

34. εκτιµά ότι τα κράτη µέλη πρέπει να δεσµευθούν ρητά για τη υλοποίηση της 

ενεργητικής ένταξης: µειώνοντας τις προϋποθέσεις, επενδύοντας στην ενεργοποίηση 

της ενίσχυσης, υποστηρίζοντας το επαρκές ελάχιστο εισόδηµα και διαφυλάσσοντας τα 

κοινωνικά πρότυπα, απαγορεύοντας τις περικοπές του προϋπολογισµού σε βασικές 

δηµόσιες υπηρεσίες, ώστε να µην πληρώσουν οι φτωχοί για την κρίση· 
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35. θεωρεί ότι οι διάφορες εµπειρίες των ελάχιστων εισοδηµάτων και του βασικού 

εισοδήµατος χωρίς όρους για όλους, σε συνδυασµό µε συµπληρωµατικά µέτρα 

κοινωνικής ένταξης και προστασίας, δείχνουν ότι πρόκειται για αποτελεσµατικά 

εργαλεία για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, και για 

την εξασφάλιση µιας ζωής µε αξιοπρέπεια για όλους· ζητεί, ως εκ τούτου, από την 

Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία που να υποστηρίζει άλλες εµπειρίες στα κράτη 

µέλη, στις οποίες λαµβάνονται υπόψη και ενθαρρύνονται οι βέλτιστες πρακτικές, και µε 

τις οποίες εξασφαλίζονται µεµονωµένα διαφορετικά πρότυπα επαρκούς ελάχιστου 

εισοδήµατος και βασικού εισοδήµατος, βάσει των οποίων αποτρέπεται το ενδεχόµενο 

να χρησιµοποιηθεί η φτώχεια ως µέσο για την εξάλειψη της φτώχειας, και για την 

εξασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών για όλους, η ανάγκη 

των οποίων πρέπει να στοιχειοθετείται στην αντίστοιχη περιφερειακή κλίµακα, µε 

τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και χωρίς να υπονοµεύονται οι ιδιαιτερότητες 

του κάθε κράτους µέλους· κρίνει ότι αυτή η πρωτοβουλία της Επιτροπής πρέπει να 

καταλήξει στην εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα αποσκοπεί να συνοδεύει την 

υλοποίηση ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το ελάχιστο εισόδηµα στα κράτη µέλη, µε 

σεβασµό των διαφόρων εθνικών πρακτικών, συλλογικών συµβάσεων και νοµοθεσιών 

των κρατών µελών για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:  

– του καθορισµού κοινών προτύπων και δεικτών σχετικά µε την επιλεξιµότητα και 

τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο ελάχιστο εισόδηµα, 

– του ορισµού των κριτηρίων για να αξιολογηθεί – συµπεριλαµβανοµένης της 

συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων και των οικείων ενδιαφερόµενων µερών– 

θα µπορούσαν να είναι καταλληλότερα για την εφαρµογή των µέτρων σχετικά µε 

το ελάχιστο εισόδηµα, 

– του ορισµού κοινών δεικτών και σηµείων αναφοράς για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων, των συνεπειών και της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής κατά 

της φτώχειας, 

– της διασφάλισης της παρακολούθησης και της αποτελεσµατικής ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών, 

36. επιβεβαιώνει ότι ένα λογικό ελάχιστο εισόδηµα είναι απαραίτητο στοιχείο για την 

αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου και αποτελεί, µαζί µε την κοινωνική συµµετοχή, 

προϋπόθεση για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων εκάστου και για τη συνεργασία 

όλων στη δηµοκρατική διαµόρφωση της κοινωνίας· υπογραµµίζει ότι τα εισοδήµατα 

που εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης συνεισφέρουν επιπροσθέτως, σε 

επίπεδο εθνικής πολιτικής, σε µια θετική δυναµική, και συνακόλουθα, στη διασφάλιση 

της ευηµερίας· 

37. θεωρεί ότι στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα θα 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η σύσταση 92/441/ΕΟΚ η οποία αναγνωρίζει «το 

θεµελιώδες ατοµικό δικαίωµα επαρκών πόρων και παροχών που να εξασφαλίζουν 

αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση», και τονίζει ότι ο κεντρικός στόχος των καθεστώτων 

ενίσχυσης του εισοδήµατος πρέπει να είναι η έξοδος των ανθρώπων από τη φτώχεια, 

επιτρέποντάς τους να ζουν µε αξιοπρέπεια, συµπεριλαµβανοµένων των συντάξεων 

αναπηρίας και αξιοπρεπούς συνταξιοδότησης· υπό αυτήν την οπτική, συνιστά στην 
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Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο δηµιουργίας µιας κοινής µεθόδου υπολογισµού 

του ελάχιστου αναγκαίου ποσού και του κόστους διαβίωσης («καλάθι» αγαθών και 

υπηρεσιών) ούτως ώστε να διασφαλίσει συγκρίσιµες µονάδες µέτρησης του ορίου της 

φτώχειας και να καθορίσει τις µεθόδους της κοινωνικής παρέµβασης· 

38. καλεί τα κράτη µέλη να αναλάβουν επειγόντως δράση προκειµένου να βελτιώσουν την 

είσπραξη των επιδοµάτων, να παρακολουθούν τα επίπεδα µη είσπραξης και τα αίτια, 

αναγνωρίζοντας ότι η µη είσπραξη κυµαίνεται από 20-40% των επιδοµάτων, σύµφωνα 

µε τον ΟΟΣΑ, αυξάνοντας τη διαφάνεια, παρέχοντας αποτελεσµατικότερη 

πληροφόρηση και συµβουλές, απλοποιώντας τις διαδικασίες και θεσπίζοντας 

αποτελεσµατικά µέτρα και πολιτικές για την καταπολέµηση του στιγµατισµού και των 

διακρίσεων που συνδέονται µε τους δικαιούχους ελάχιστου εισοδήµατος· 

39. υπογραµµίζει τη σηµασία ύπαρξης ενός επιδόµατος ανεργίας, που να διασφαλίζει στον 

δικαιούχο ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, αλλά και την ανάγκη µείωσης του χρόνου 

απουσίας από την εργασία, µέσω, µεταξύ άλλων, και της ενίσχυσης της 

αποτελεσµατικότητας των κρατικών υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας· 

40. υπογραµµίζει την ανάγκη θέσπισης ασφαλιστικών ρυθµίσεων, προκειµένου να 

θεµελιωθεί διασύνδεση της κατώτατης προβλεπόµενης σύνταξης µε το αντίστοιχο όριο 

της φτώχειας· 

41. επικρίνει τα κράτη µέλη στα οποία τα συστήµατα ελάχιστου εισοδήµατος δεν 

καλύπτουν το όριο της σχετικής φτώχειας· διατρανώνει το αίτηµά του προς τα κράτη 

µέλη προκειµένου η εν λόγω κατάσταση να διορθωθεί όσο το δυνατόν συντοµότερα· 

ζητεί να εξετασθούν από την Επιτροπή οι καλές και οι κακές πρακτικές κατά την 

αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης· 

42. επικρίνει τα κράτη µέλη στα οποία τα συστήµατα ελάχιστου εισοδήµατος δεν 

καλύπτουν το όριο της σχετικής φτώχειας· επαναλαµβάνει το αίτηµά του προς τα κράτη 

µέλη προκειµένου η εν λόγω κατάσταση να διορθωθεί όσο το δυνατόν συντοµότερα· 

ζητεί να εξετασθούν από την Επιτροπή οι καλές και οι κακές πρακτικές κατά την 

αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης· 

43. υπογραµµίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάρτισης και της χρήσης κατάλληλων 

κοινωνικοοικονοµικών δεικτών σε διάφορους τοµείς, όπως είναι η υγεία, η στέγαση, η 

εκπαίδευση, το εισόδηµα (όπως ο συντελεστής Gini που χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό της εξέλιξης του εισοδηµατικού χάσµατος), οι υλικές ελλείψεις ή η 

απασχόληση, που να επιτρέπουν την παρακολούθηση και τη µέτρηση της προόδου 

σχετικά µε την καταπολέµηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη,  που πρέπει να 

υποβάλλονται σε ετήσια βάση κατά την Παγκόσµια Ηµέρα για την Καταπολέµηση της 

Φτώχειας (17 Οκτωβρίου), επισηµαίνοντας την εξέλιξή της, λαµβάνοντας υπόψη το 

φύλο, τις ηλικιακές οµάδες, την οικογενειακή κατάσταση, τις καταστάσεις αναπηρίας, 

τη µετανάστευση, τις χρόνιες παθήσεις και τα διάφορα επίπεδα εισοδηµάτων (60% του 

µέσου εισοδήµατος, 50% του µέσου εισοδήµατος, 40% του µέσου εισοδήµατος), 

προκειµένου να ληφθεί υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία φτώχεια και οι πιο 

ευάλωτες οµάδες· τονίζει την επείγουσα ανάγκη απόκτησης ευρωπαϊκών στατιστικών 

στοιχείων, πέραν των νοµισµατικών δεικτών για τις καταστάσεις ακραίας φτώχειας, 

όπως είναι οι άστεγοι που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από τις στατιστικές «EU-
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SILC»· ζητεί να διαβιβάζονται κάθε χρόνο αυτοί οι κοινωνικοοικονοµικοί δείκτες στο 

πλαίσιο µιας έκθεσης προς τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειµένου 

να υποβάλλονται σε συζήτηση και να καθορίζονται περαιτέρω συγκεκριµένες επιλογές 

δράσης· 

44. εµµένει στην ανάγκη πρόσθετων ειδικών παροχών στις µειονεκτούσες οµάδες (άτοµα 

µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, µονογονεϊκές ή πολυµελείς οικογένειες) που να 

καλύπτουν τις πρόσθετες λόγω της κατάστασής τους δαπάνες, σε σχέση κυρίως µε την 

ατοµική υποστήριξη, τη χρήση συγκεκριµένων εγκαταστάσεων, την ιατρική περίθαλψη 

και την κοινωνική στήριξη· 

45. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξετάσουν µε ποιον τρόπο τα διάφορα 

µοντέλα βασικών εισοδηµάτων που διασφαλίζονται χωρίς όρους και στοχεύουν στην 

αποφυγή της φτώχειας για όλους, µπορούν να συµβάλουν στην κοινωνική, πολιτιστική 

και πολιτική ένταξη, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τον χαρακτήρα τους που δεν πρέπει να 

οδηγεί σε στιγµατισµό και την ικανότητά τους να αποτρέπουν καταστάσεις 

συγκεκαλυµµένης φτώχειας·  

46. θεωρεί ότι όσον αφορά τις πολιτικές µείωσης της φτώχειας που συνοδεύουν τη θέσπιση 

ενός επαρκούς ελάχιστου εισοδήµατος στα κράτη µέλη, πρέπει να επανεξετασθεί η 

ανοιχτή µέθοδος συντονισµού προκειµένου αυτή να επιτρέψει µια πραγµατική 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών µεταξύ των τελευταίων· 

47. επισηµαίνει ότι το ελάχιστο εισόδηµα θα επιτύχει τον στόχο του για την καταπολέµηση 

της φτώχειας µόνο εάν δεν φορολογείται και συνιστά να εξετασθεί το ενδεχόµενο 

σύνδεσης του επιπέδου του ελάχιστου εισοδήµατος µε τις διακυµάνσεις των χρεώσεων 

των υπηρεσιών κοινής ωφελείας· 

48. επισηµαίνει ότι για τις γυναίκες, ο κίνδυνος να περιέλθουν σε κατάσταση ακραίας 

φτώχειας είναι µεγαλύτερος από ό, τι για τους άνδρες λόγω της ανεπάρκειας των 

συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και των διακρίσεων που εξακολουθούν να 

υφίστανται, ιδίως στην αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται ειδικές και 

πολλαπλές πολιτικές παρεµβάσεις, ανάλογα µε το φύλο και τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

κατάστασης· 

49. θεωρεί ότι η φτώχεια η οποία πλήττει εκείνους που ήδη απασχολούνται, υποδηλώνει 

άδικες συνθήκες εργασίας, και ζητεί την επικέντρωση των προσπαθειών στη βελτίωση 

της εν λόγω κατάστασης, µέσω της αµοιβής γενικά και των ελάχιστων µισθών 

ειδικότερα, ανεξάρτητα εάν αυτοί καθορίζονται από τον νόµο ή από συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας, και να διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης· 

50. ζητεί την ένταξη των ατόµων που ζουν στη φτώχεια (πρέπει να ενθαρρύνονται ιδιαίτερα 

οι πρωτοβουλίες ενσωµάτωσής τους στην αγορά εργασίας) και καλεί την Επιτροπή και 

τα κράτη µέλη να καθιερώσουν διάλογο µε τα άτοµα και τις αντιπροσωπευτικές 

οργανώσεις των ατόµων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, των δικτύων τους 

καθώς και των κοινωνικών εταίρων· κρίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε τα 

άτοµα που ζουν στη φτώχεια και οι οργανώσεις εκπροσώπησής τους να καταστούν 

ενδιαφερόµενα µέρη και να λάβουν τη στήριξη και επαρκείς οικονοµικούς και άλλους 

πόρους που θα τους επιτρέψουν να συµµετάσχουν στην κατάρτιση, την εφαρµογή και 
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την παρακολούθηση των πολιτικών, των µέτρων και των δεικτών σε ευρωπαϊκό, 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως σε σχέση µε τα εθνικά µεταρρυθµιστικά 

προγράµµατα στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και µε την ανοιχτή µέθοδο 

συντονισµού για την κοινωνική προστασία και ένταξη· υπογραµµίζει εξάλλου την 

ανάγκη να ενισχυθεί η δράση κατά των εργοδοτών που απασχολούν παρανόµως 

περιθωριοποιηµένες οµάδες µε µισθό κατώτερο του ελάχιστου εισοδήµατος· 

51. θεωρεί ότι οι προσπάθειες κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού πρέπει 

να συνεχιστούν και να επεκταθούν, προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση των 

ατόµων που κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια και τον αποκλεισµό, όπως οι 

εργαζόµενοι που απασχολούνται σε επισφαλή εργασία, οι άνεργοι, οι µονογονεϊκές 

οικογένειες, οι ηλικιωµένοι που ζουν µόνοι τους, οι γυναίκες, τα µειονεκτούντα παιδιά, 

καθώς και οι εθνοτικές µειονότητες, οι ασθενείς ή τα άτοµα µε αναπηρία· 

52. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι ορισµένα κράτη µέλη φαίνεται να µην 

λαµβάνουν υπόψη τη σύσταση 92/441/ΕΟΚ του Συµβουλίου, που αναγνωρίζει το 

«θεµελιώδες ατοµικό δικαίωµα επαρκών πόρων και παροχών που να εξασφαλίζουν 

αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση»· 

53. εµµένει στη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων σε πλήρη και ισότιµη βάση στην 

κατάρτιση των εθνικών σχεδίων δράσης για την καταπολέµηση της φτώχειας καθώς και 

των δεικτών, σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης· 

54. υπογραµµίζει την ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης στοχευµένων παρεµβάσεων, 

µέσα από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε γεωγραφικό, κλαδικό ή επιχειρησιακό 

επίπεδο, µε την ενεργό συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, προκειµένου να 

ενδυναµωθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόµων, προερχόµενων από κλάδους ή 

γεωγραφικές περιοχές, που εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας· 

55. υπογραµµίζει την ανάγκη επικέντρωσης σε επιλεγµένες πληθυσµιακές οµάδες 

(µετανάστες, γυναίκες, άνεργοι προσυνταξιοδοτικής ηλικίας κλπ), µε στόχο την 

αναβάθµιση των προσόντων, την πρόληψη της ανεργίας και την ενδυνάµωση του ιστού 

κοινωνικής ενσωµάτωσης· 

56. παροτρύνει τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να λάβουν µέτρα για την ένταξη των 

νεότερων και µεγαλύτερων σε ηλικία ατόµων στην αγορά εργασίας, εφόσον πρόκειται 

για ευάλωτες οµάδες που πλήττονται σοβαρά από την έλλειψη θέσεων εργασίας στο 

πλαίσιο της παρούσας ύφεσης· 

57. τονίζει ότι τα συστήµατα ελάχιστου εισοδήµατος πρέπει να καλύπτουν το κόστος 

καυσίµων ώστε να επιτρέπουν στα φτωχά νοικοκυριά που πλήττονται από την 

ενεργειακή φτώχεια να εξοφλούν τους λογαριασµούς κατανάλωσης ενέργειας· το 

ελάχιστο εισόδηµα πρέπει να υπολογίζεται βάσει ρεαλιστικών εκτιµήσεων ως προς το 

κόστος θέρµανσης µιας κατοικίας σε σχέση µε τις ιδιαίτερες οικογενειακές ανάγκες – 

π.χ. οικογένειες µε παιδιά, ηλικιωµένοι και άτοµα µε αναπηρία· 

58. επισηµαίνει ότι αν και τα περισσότερα κράτη µέλη στην ΕΕ των 27 διαθέτουν εθνικά 

συστήµατα ελάχιστου εισοδήµατος, πολλά άλλα δεν διαθέτουν· ενθαρρύνει τα κράτη 

µέλη να προβλέψουν συστήµατα εγγυηµένου ελάχιστου εισοδήµατος για την πρόληψη 
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της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, και τα παροτρύνει να προβούν σε ανταλλαγές 

βέλτιστων πρακτικών· αναγνωρίζει ότι, στις περιπτώσεις που προτείνεται η παροχή 

κοινωνικής αρωγής, τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι οι 

πολίτες κατανοούν και είναι σε θέση να κάνουν χρήση των δικαιωµάτων τους· 

59. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών µελών και των 

υποψήφιων χωρών. 

Or. en 

 

 

 

 


